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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

 
Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Κείμενο 1 
ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας 322a-323a 

 

Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς 

ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας 

συναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ 

ἀνθρώποις· «Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; νενέμηνται 

δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί· 

καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;» «Ἐπὶ 

πάντας», ἔφη ὁ Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ 

ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ 

δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως». Οὕτω δή, ὦ 

Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς 

τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι 

συμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὢν τῶν ὀλ ίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς σὺ 

φῄς—ε ἰκότως, ὡς ἐγώ φημι—ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δε ῖ 

διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι κα ὶ σωφροσύνης, ε ἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, 

ὡς παντ ὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ μὴ ε ἶναι πόλεις. Αὕτη, ὦ 

Σώκρατες, τούτου α ἰτία. 
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Κείμενο 2 

Αριστοτέλη, Πολιτικά, Α1.12, 1253a29-39 

Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινων ίαν [: την πόλιν]· ὁ δὲ πρῶτος 

συστήσας μεγ ίστων ἀγαθῶν α ἴτιος. Ὥσπερ γὰρ κα ὶ τελεωθε ὶς βέλτιστον τῶν ζῴων 

ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω κα ὶ χωρισθε ὶς νόμου κα ὶ δ ίκης χε ίριστον πάντων. Χαλεπωτάτη 

γὰρ ἀδικ ία ἔχουσα ὅπλα· ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει κα ὶ ἀρετῇ, ο ἷς 

ἐπὶ τἀναντ ία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα. Διὸ ἀνοσιώτατον κα ὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, κα ὶ 

πρὸς ἀφροδ ίσια κα ὶ ἐδωδὴν χε ίριστον. Ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δ ίκη 

πολιτικῆς κοινων ίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικα ίου κρ ίσις. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις παρακάτω 

προτάσεις:                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 

α) Ο Δίας παρουσιάζεται αδιάφορος απέναντι στον άνθρωπο.  Κειμ.1  

β) ο Δίας θεσπίζει νόμο για όσους δεν μετέχουν στις συνιστώσες της πολιτικής 

αρετής. Κειμ.1  

γ) οι δημιουργικές τέχνες έχουν μοιραστεί σε όλους τους ανθρώπους. Κειμ.1  

δ)  Η πόλη-κράτος είναι αποκλειστικά κάτι φυσικό. Κειμ.2 

ε) Ο άνθρωπος είναι το ανώτερο από όλα τα όντα, όταν πραγματώνει την φύση του. Κειμ.2 

στ)  Η δικαιοσύνη δημιουργεί τη συνοχή στην πόλη. Κειμ.2  
 
 

Α.2. α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις δοτικές φρονήσει και ἀρετῇ 
εξηγώντας την επιλογής με συντομία σε σχέση με το νόημα και τη 

μετάφραση.                                                                       (ΜΟΝΑΔΕΣ 2) 
 
β. «οἷς»: Σε ποια λέξη του αρχαίου κείμενου αναφέρεται η αντωνυμία «ο ἷς»;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                       (ΜΟΝΑΔΕΣ 2)         
 
Β.1. Αφού καταγράψετε τα δώρα του Δία στο ανθρώπινο γένος και δώσετε 

σύντομα το νοηματικό τους περιεχόμενο, να καταθέσετε τους 
προβληματισμούς σας σχετικά με το αν αυτά αποτελούν έμφυτα ή επίκτητα 

χαρακτηριστικά για τον άνθρωπο. Ποια η αξία τους για τον άνθρωπο και τη 
συγκρότηση κοινωνιών;(ΚΕΙΜ.1)                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 
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Β.2. Ποια θεωρεί ο Αριστοτέλης ύψιστη αξία μιας κοινωνίας; Ποιο είναι το 
επιχείρημα που χρησιμοποιεί για να στηρίξει την άποψή του; (ΚΕΙΜ.2)    
                                                                                      (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)                 

 
Β.3. Να συγκρίνετε την άποψη  του Αριστοτέλη για τον άνθρωπο ως ζῷον 

πολιτικόν με όσα υποστηρίζει ο Πρωταγόρας. (ΚΕΙΜ.1,2)        
                                                                                      (ΜΟΝΑΔΕΣ 10) 
 

Β.4. Να γράψετε από δύο ομόρριζες των νέων ελληνικών για τους τύπους 
των αρχαίων κειμένων:  γένει, μετέχειν, συστήσας, χωρισθεὶς. 

                                                                                       (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 
 
Β.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.  

                                                                                       (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 
 

1. Τις απόψεις για την ιδεώδη πολιτεία, την Καλλίπολιν , τις εκθέτει ο Πλάτων στο διάλογο 

Πολιτεία. 

2. Ο τόπος διεξαγωγής του διαλόγου είναι το σπίτι του Σωκράτη. 

3. Στον διάλογο οι όροι πόλις και πολιτεία έχουν ίδια σημασία. 

4. Με τον όρο τάξη δηλώνεται η λειτουργία μιας ομάδας μέσα στην κοινωνία. 

5. Οι φιλόσοφοι βασιλείς αναλαμβάνουν την εξουσία από αίσθηση καθήκοντος, για να 

διοχετεύσουν μέσα στη νομοθεσία τη σοφία τους και την ακεραιότητά τους. 

 

Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Να συγκρίνετε την εξήγηση του Αριστοτέλη για τη διαδικασία συγκρότησης της πόλης 
όπως παρουσιάζεται στο κείμενο αναφοράς με την εξήγηση του Ηροδότου για τη 

διαδικασία συγκρότησης της πόλης, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω απόσπασμα 
(Ηροδότου, Ἱστορίαι, 1.96.2 – 1.101.1). 

Ανάμεσα στους Μήδους φάνηκε ένας άνθρωπος σοφός· το όνομά του ήταν Δηιόκης κι ήταν γιος 

του Φραόρτη.  Οι Μήδοι ζούσαν χωριστά σε μικρές πόλεις· ο Δηιόκης στη δική του είχε και 
πρωτύτερα υπόληψη μεγάλη, τότε όμως ακόμη περισσότερο και με μεγαλύτερο ζήλο βάλθηκε 
να μοιράζει δικαιοσύνη. Και αυτό το έκανε, ενώ σ᾽ όλη τη χώρα των Μήδων βασίλευε μεγάλη 

ανομία. […] Όμως έτσι που οι αρπαγές και οι αδικίες στις γύρω επαρχίες έγιναν τώρα 
περισσότερες απ᾽ ό,τι ήσαν πρωτύτερα, μαζεύτηκαν οι Μήδοι στο ίδιο μέρος και συζητούσαν το 

πράγμα μιλώντας για την κατάσταση: «Αφού δεν είναι δυνατό να ζήσουμε στον τόπο μας 

αφήνοντας τα πράγματα όπως έχουν, έλα λοιπόν να βγάλουμε ανάμεσά μας ένα βασιλιά· έτσι κι 
η χώρα μας θα είναι καλοκυβερνημένη και εμείς θα στραφούμε στις δουλειές μας και δε θα μας 

φέρνουν άνω κάτω οι παρανομίες». Κι όταν ευθύς αμέσως ήρθε το θέμα ποιόν να αναδείξουν 
βασιλιά, όλοι πρότειναν τον Δηιόκη και πολύ τον παινούσαν, ώστε συγκατανεύουν αυτός να είναι 
ο βασιλιάς τους. […] Όταν τα τακτοποίησε όλα και έγινε δυνατός με την άσκηση της εξουσίας, 

ήταν αυστηρός στην περιφρούρηση της δικαιοσύνης: του έφερναν μέσα στο παλάτι τις δικαστικές 
υποθέσεις γραμμένες· εκείνος έκρινε ό,τι του έφερναν, και τη γνωμάτευσή του την έστελνε πάλι 

έξω. Αυτό ήταν το σύστημά του προκειμένου για τις δίκες. Αλλά και άλλα μέτρα τάξεως είχε 
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πάρει: κάθε φορά που άκουγε πως κάποιος σηκώνει κεφάλι, αμέσως τον μετακαλούσε και του 

επέβαλλε τιμωρία ανάλογη με το αδίκημά του· κατάσκοποι και πληροφοριοδότες του ήσαν 
σκορπισμένοι σ᾽ όλη την επικράτεια. Μ᾽ αυτόν τον τρόπο συνένωσε ο Δηιόκης μόνον το έθνος 

των Μήδων και έγινε αρχηγός τους. 

 

 
 
 

 

 


